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Misschien denk je dat bellenblazen vooral 
een zomerse activiteit is. Maar in de ijzige 
winterkou kan het resultaat nóg mooier zijn.

Omdat zeepbellen bestaan uit een dun laagje 
zeepwater, bevriezen ze snel. Je kunt de ijskris-
tallen voor je ogen zien groeien. De ene keer 
vriest de bel van onderaf dicht, de andere keer 
vormen zich eerst kleine ijskristalletjes die over 
het oppervlak van de zeepbel drijven. Bij de 
vorming van deze kristallen geven de water-
moleculen een beetje warmte af. Daardoor 
ontstaan er rond de kristallen warmteverschil-
len, wat een stroming veroorzaakt binnen het 
zeepwaterlaagje.

Om zelf bevroren zeepbellen te maken, kun je 
bellenblaaszeep gebruiken, of een mengsel van 
6 delen water, 2 delen afwasmiddel en 1 deel 
suiker of siroop. Het moet wel echt koud zijn: 

-10 °C, maar liefst nog kouder. Anders knapt 
de bel voordat deze bevriest. Ook helpt het 

als er niet te veel wind staat.

De zeepbellen blijven flinterdun en zijn 
erg kwetsbaar. Je kunt er dus niet 

lang van genieten. Gelukkig kun je 
met een klein beetje zeepsop heel 
veel van deze ijsjuwelen maken.

IJSJUWEEL
BEELD • DMYTRO BUIANSKYI

VOORBEELD
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Wat is er leuker dan aapjes kijken? 
Nee, niet op het centraal station, 
maar in de dierentuin. Soms is het 
net of je naar mensen kijkt. Zijn 
die grijnzen en grimassen niet heel 
herkenbaar? Je zou kunnen zeggen 
dat de apen van alle beesten uit 
het dierenrijk toch wel het dichtst 
bij de mens staan. En in zoverre 
passen ze in het evolutionistische 
plaatje. Toch, als je kritisch bent, 
blijkt dat de verschillen tussen 
apen en mensen aanzienlijk zijn. 
Onoverbrugbaar zelfs! 
 
In de vorige eeuw probeerden 
wetenschappers mensapen taal te 
leren. Ze ontdekten dat apen ge-
baren kunnen gebruiken om bood-
schappen door te geven. Maar 
de vraag was: leerden de dieren 
écht een taal of aapten ze maar 
wat na? Daarover gaat het artikel 
op pagina 28. Een van de ontdek-
kingen was dat het praktisch niet 
uitvoerbaar is dat een aap ooit een 
taal zal gaan spreken. Hun spraak-
kanaal is compleet anders dan dat 
van mensen, totaal ongeschikt om 
te praten.  
Is dat erg? Nee hoor. Apen hebben 
geen taal nodig om voedsel te 
vinden, territoria af te bakenen of 
vrouwtjes te veroveren, net zoals 
alle andere diersoorten ook geen 
taal nodig hebben. Hun commu-
nicatiesysteem is niet een soort 
mislukte of minderwaardige vorm 
van taal die wanhopig wacht op 
een ‘upgrade’. Het is een heel 
eigen systeem met zijn eigen com-
plexiteit en schoonheid.

Edgar Andrews kleurt het plaatje 
verder in. Hij wordt op pagina 34 

geïnterviewd. Deze 85-jarige Britse 
natuurkundige, die in het begin 
van zijn leven geen christen was, 
is het evolutieverhaal gaandeweg 
steeds kritischer gaan bekijken. 
Waarom hij het onder andere on-
aannemelijk vindt, heeft te maken 
met de bewering dat chimpansees 
en mensen een gemeenschappe-
lijke voorouder hebben. Mutaties 
in het DNA zouden ervoor gezorgd 

hebben dat mens en chimpansee 
ontstonden. Waar Andrews mee 
zit is dit: „De snelheid waarmee 
gunstige mutaties plaatsvonden 
kun je berekenen. Nu blijkt dat die 
mutatiesnelheid 50% groter was in 
de chimpanseelijn dan in de men-
senlijn. Maar als je een evolutionist 
vraagt hoe die gemeenschap-
pelijke voorouder eruitzag, zal hij 
zeggen dat die meer leek op een 
chimpansee dan op een mens. Het 
is een mysterieus feit dat chimpan-
sees minstens even snel, zo niet 
sneller, evolueerden dan mensen, 
maar dat het toch de mensen 
zijn die dierentuinen bouwen om 
chimpansees in te huisvesten.” 
Niet andersom.

En zo zijn we weer terug in de die-
rentuin. Aapjes kijken blijft leuk. 
Het zijn Gods maaksels. Geniet er 
maar van.

VAN DE REDACTIE
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Wat krijg je als je bricks (Engels voor 
bakstenen) en pixels combineert? 
Juist, Brixels. En weet je wat je met die 
Brixels kunt doen? Een muur tot leven 
laten komen!

Brixels zijn slimme blokken die je als een 
soort overmaatse legostenen op elkaar 
kunt klikken. Ze beschikken 
over ingebouwde senso-
ren en regelaars waar-
door de stenen 
in een oogwenk 
kunnen draaien 
om patronen 

te maken. Ontwerpers krijgen hiermee 
een nieuw instrument in handen om 
aanpasbare ruimten te creëren.
Het concept van Brixels is ontwikkeld 
door een Amerikaanse ontwerpstudio, 
Breakfast. In een serie foto’s en video’s 
toont Breakfast op haar website mooie 
voorbeelden van wat je met Brixels kunt 

doen. Zo kun je met dubbelzijdige 
Brixels een muur bouwen die 

van een effen kleur kan 
veranderen in een 

schitterende spiegel. 
De stenen worden 
softwarematig 

aangestuurd, waardoor je ze allerlei 
bewegingen kunt laten maken. Dit wekt 
de suggestie dat de muur leeft. Zo kun je 
er een real-time klok op afbeelden, of de 
stenen een golfbeweging laten maken. 
Doordat de Brixels sensoren bevatten kun 
je ze zelfs laten reageren op je hand. Als je 
die langs de muur haalt is het net of je met 
je vingers door een wateroppervlak roert; 
een effect dat smeekt om aandacht.

MET BRIXELS IS HET IN IEDERE SAAIE RUIMTE EEN FEEST
LEVENDE LEGOMUUR

• WEET MEER :
 www.weet-magazine.nl/brixels1
 www.weet-magazine.nl/brixels2

Het is de bedoeling dat de Chinese stad Chengdu in 2020 
verlicht wordt door een kunstmatige maan. Een verlich-
tingssatelliet – acht keer helderder dan de maan – moet 
dan alle straatverlichting in de stad vervangen. 

Straatverlichting is een enorme kostenpost voor een miljoe-
nenstad als Chengdu. De lancering van de kunstmaan zou 
hierin een aanzienlijke besparing kunnen opleveren. Het is 
de bedoeling dat zo’n kunstmaan niet als een gigantische 
gloeilamp gaat werken, maar zonlicht reflecteert. Dankzij 
een speciale coating op de verstelbare vleugels kan de 
satelliet zonlicht weerkaatsen, ook als de zon al een heel 
ander deel van de wereld beschijnt. Dit levert Chengdu een 
geschatte besparing op van bijna 2,5 miljard euro in vijf jaar. 

De bedenkers melden dat de kunstmaan een gebied met 
een diameter van 10 tot 80 kilometer kan verlichten. 

Ook iets voor Nederland misschien?

Draait het niet zo lekker in het gezin? Loopt alles wat je 
zegt uit op een ruzie? Probeer het volgende: doe samen 
een ommetje in een bos of park. Moet je eens zien wat er 
dan gebeurt!
 
In een natuurlijke omgeving communiceer je beter dan 
binnenshuis. Dat is de uitkomst van een recente studie, 
uitgevoerd aan de universiteit van Cardiff (Wales). De Britse 
onderzoekers kwamen hierachter toen ze gesprekken 
opnamen tussen kinderen en hun ouders, terwijl die een 
stadspark en het overdekte onderwijscentrum van het park 
verkenden. Het bleek dat ouder en kind in de parkgesprek-
ken beter op elkaar reageerden – en dat de gesprekken 
hechter en nauwer met elkaar vervlochten waren – dan 
binnenshuis.
Buitenshuis kalmeren de gemoederen en luister je beter 
naar elkaar. De volgende keer dat een gesprek tijdens het 
eten verandert in een ‘gevecht’, weet je dus wat je moet 
doen.

REFLECTERENDE 
KUNSTMAAN

BETER GESPREK  
IN DE BUITENLUCHT

• WEET MEER :
 www.weet-magazine.nl/kunstmaan1
 www.weet-magazine.nl/kunstmaan2

• WEET MEER :
 www.weet-magazine.nl/gesprek
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De tijd dat geologen praktisch alle 
aardlagen, landvormen en erosiespo-
ren toeschreven aan trage, alledaagse 
processen, ligt in het verleden. Het is 
nu catastrofisme wat de klok slaat: met 
name de impact van overstromingen 
wordt steeds meer erkend.

In het wetenschappelijke tijdschrift Science 
werd eerder dit jaar een onderzoek gepu-

bliceerd over het effect van overstromingen 
die zijn veroorzaakt door het doorbreken 
van gletsjermeren. Het blijkt dat deze door-
braken voor veel meer erosie zorgen dan de 
voorspelbare, regelmatige overstrominkjes 
die de jaarlijks terugkerende moesson 
veroorzaakt. Dit komt vooral doordat grote 
rotsblokken, die normaal gesproken de 
loop van het water bepalen, door grote 
overstromingen zélf kunnen worden mee-

gesleurd. 
De onderzoekers concluderen dat de vorm 
van het landschap in de Himalaya meer 
wordt bepaald door korte, heftige gebeur-
tenissen dan door de lange periodes van 
kalme, dagelijkse processen.

OVERSTROMINGEN IN DE HIMALAYA

• WEET MEER :
 www.weet-magazine.nl/himalayavloed

ZO KUN JE IETS PROEVEN IN DE DIGITALE WERELD

Virtual reality gaat steeds verder. 
Ontwikkelaars doen er alles aan om je 
een nieuwe werkelijkheid in te zuigen. 
Software prikkelt je ogen en oren zodat 
je denkt dat je ergens anders bent. Nu 
kan daar een ander zintuig aan worden 
toegevoegd: proeven. Het is Japanse 
onderzoekers gelukt een kauwgom te 
ontwikkelen die je het idee geeft dat hij 
zout of bitter smaakt.

Smaak is bijzonder lastig na te boot-
sen. Toch is het gelukt, zo blijkt uit een 
demonstratie die pasgeleden op een 
technologiesymposium in Berlijn is 
uitgevoerd. Proefpersonen moesten op 
een speciale kauwgom kauwen waarin 
een apparaatje – ter grootte van een klein 
muntstuk – was verwerkt. Dit apparaatje, 
bedekt met een laag die ondoordringbaar 

is voor speeksel, genereert een constante 
elektrische stroom wanneer erop wordt 
gekauwd. Als die elektriciteit je tong 
raakt, doet dat geen pijn, maar worden 
de smaakpapillen getriggerd en proef je 
bitter of zout. Stop je met kauwen, dan is 
de smaakbeleving weg. 
De onderzoekers willen de kauwgom 
verbeteren zodat je ook andere smaken 
– zoet en zuur – kunt proeven. Als dat 
lukt, zal de werkelijkheidsbeleving in een 
virtuele wereld nog meer toenemen. Zal 
het straks nog wel mogelijk zijn echt van 
nep te onderscheiden?

Het integreren van een elektrode in je hersenen 
is voor sommigen een angstaanjagend toe-
komstbeeld. Maar voor mensen die zijn verlamd 
kan die integratie het normaal functioneren 
weer mogelijk maken.

Verlamming wordt vaak veroorzaakt door het uit-
vallen van motorische zenuwen. Daardoor bereikt 
het elektrische signaal vanuit de hersenen de spie-
ren niet. In principe kan dit ondervangen worden 
door technologie: als je het signaal ‘opvangt’ en 
op de juiste manier weer doorgeeft aan de spieren, 
kun je de beschadigde zenuwen omzeilen. De kunst 
is hierbij om de signalen van de hersenen goed te 
interpreteren. Dit gebeurt met BCI-neurotechnolo-
gie (BCI staat voor Brein-Computer-Interface).
Een van de onderzoeksteams op dit gebied wordt 
geleid door Michael Schwemmer van het Battelle 
Memorial Institute. In september publi-
ceerde zijn team de bevindingen van een 
project met een 27-jarige patiënt die 
aan een toestand lijdt waarbij alle vier 
de ledematen verlamd zijn (tetraple-
gie). Bij de patiënt werd een micro-
elektrode in de motorische schors van 
de hersenen geplaatst.
Na veertig trainingssessies, waarbij 
een computer algoritme werd afgesteld 
aan de hand van de hersensignalen, was hij 
in staat om zijn pols te bewegen en wijsvinger 
te strekken. Hierbij werd een hoge precisie en een 
korte reactietijd behaald. Vergeleken met andere 
onderzoeken hoefde men dit computeralgoritme 
ook minder vaak opnieuw af te stellen. Dat is een 
grote sprong voorwaarts.

Al vele jaren denken wetenschappers 
dat zich in het midden van het Melkweg-
stelsel een enorm zwart gat bevindt. 
Een nieuwe ontdekking lijkt die theorie 
te bevestigen.

De zon draait, samen met alle andere ster-
ren in de Melkweg, om het middelpunt van 
het sterrenstelsel. Daar zou zich een su-
perzwaar zwart gat bevinden, Sagittarius 
A* (spreek uit: A-ster). Dit object zou ruim 
vier miljoen keer zwaarder zijn dan de zon. 
Gelukkig bevindt ons zonnestelsel zich 
op veilige afstand: 26.000 lichtjaar. Maar 
er zijn ook sterren die vlak langs Sagit-
tarius A* scheren, zoals de ster S2, die elke 
zestien jaar gevaarlijk dicht bij het super-
zware middelpunt passeert. Zo ook eerder 
dit jaar. Toen merkten de astronomen die 
S2 bestudeerden een drietal ‘infrarood 
lichtflitsen’ op in de buurt van de ster. Die 

schreven ze toe aan extreem hete gaswol-
ken die met 30% van de lichtsnelheid (zo’n 
90 miljoen kilometer per seconde) rond 
het centrum van de Melkweg draaien. Als 
deze interpretatie klopt, zou dit het eerste 
harde bewijsmateriaal zijn dat er zich 
echt een zwart gat in het Melkwegcentrum 
bevindt.

ELEKTRISCHE KAUWGOM

ZWART GAT 
BEVESTIGD?

• WEET MEER :
 www.weet-magazine.nl/kauwgom

• WEET MEER :
 www.weet-magazine.nl/verlamming

• WEET MEER :
 www.weet-magazine.nl/zwartgat

HERSENUPGRADE 
VOOR VERLAMDE
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De Doha Metro, een van de snelste bestuurderloze treinsystemen 
ter wereld, is een belangrijk onderdeel van Qatars ambitieuze 
infrastructuurprogramma nu de kleine golfstaat zich opmaakt 
voor de huisvesting van het FIFA WK van 2020.

QATAR START EERSTE 
FASE VAN DOHA METRO
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Heb je last van een te hoog cholesterolgehalte? 
Dan ben je niet de eerste. Onderzoekers heb-
ben vastgesteld dat fossielen van het geslacht 
Dickinsonia uit het Ediacarium (een geologische 
periode van, naar men zegt, 635 tot 541 miljoen 
jaar geleden) ook bomvol cholesterol zitten. Geen 
wonder dat ze zijn uitgestorven... Wat wel bijzon-
der is, is dat dit cholesterol na al die miljoenen 
jaren nog steeds niet is vergaan. Hoe kan dat? En 
wat zegt dat over deze prehistorische wezens?

Dat er cholesterol is gevonden in Dickinsonia helpt 
de onderzoekers om dit wezen in te delen. Het was 
namelijk lange tijd een groot mysterie hoe de bizarre 
fossielen uit het Ediacarium ingedeeld moesten wor-
den. Waren het primitieve dieren? Of korstmossen? Of 
misschien algen, schimmels, bacteriekolonies of zelfs 
tussenvormen tussen planten en dieren? Niemand 

wist het. De aanwezigheid van cho-
lesterol lijkt dit raadsel op te 

lossen. Cholesterol wordt, 
voor zover bekend, alleen 

geproduceerd door 
dieren (en mensen). 
Dus moet Dickinsonia 
een dier geweest zijn, 
stellen de ontdekkers. 

Er worden de laatste 
jaren zo vaak biomole-

culen, zoals cholesterol, 
aangetroffen in fossielen 

die zogenaamd miljoenen 
jaren oud zijn, dat je bijna zou 

vergeten hoe problematisch dit voor evolutionisten 
is. Naarmate er steeds meer verschillende biomole-
culen worden gevonden in fossielen die in verschil-
lende aardlagen zijn begraven, wordt het alsmaar 
moeilijker om te verklaren hoe die moleculen na zo’n 
lange tijd nog niet zijn vergaan. Je kunt dit niet langer 
toeschrijven aan een uniek chemisch proces (want de 
aangetroffen biomoleculen zijn te divers), of aan een 
uniek afzettingsmilieu (want de fossielen worden in 
verschillende gesteenten gevonden). De beste verkla-
ring is nog altijd dat de fossielen veel jonger zijn dan 
de miljoenen jaren die men ze toekent.

PREHISTORISCH 
RAADSEL 
OPGELOST

• WEET MEER :
  www.weet-magazine.nl/cholesterol
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BepiColombo is een gezamenlijk Europees-Japans 
initiatief waarbij twee satellieten naar de planeet 
Mercurius worden gestuurd. Daar zullen de satellieten 
zich van elkaar scheiden om verschillende observaties 
te verrichten. 

MISSIE MET  
DUBBELE SATELLIET 
NAAR MERCURIUS

Dickinsonia

NIEUWE ALTERNATIEVE VERKLARING: MODULAIRE AFHANKELIJKHEID

Het bekendste argument voor de theorie 
dat alle levensvormen afstammen van 
één gemeenschappelijke voorouder, is dat 
ze veel overeenkomsten hebben. Nieuw 
onderzoek legt daar een bommetje onder.

Als je kijkt naar overeenkomsten tussen 
organismen, lijken ze met verwantschap te 
maken te hebben. Bijvoorbeeld: alle vogels 
hebben veren. Volgens de evolutietheorie 
komt dit doordat ze allemaal afstammen van 
een voorouder met veren. Er is geen enkel 
zoogdier met veren, doordat zoogdieren 
niet van die vogelvoorouder afstammen. 
Verwantschap past bij dit patroon, maar 
binnen het scheppingsmodel is dit veel 
moeilijker te verklaren. Want waarom zou 
een Ontwerper geen zoogdieren met veren 
hebben gemaakt?
Dit is een grote uitdaging voor creationisten. 
Daarom is een nieuw onderzoek van Winston 
Ewert, dit jaar gepubliceerd in het weten-
schappelijke tijdschrift BIO-Complexity, van 
groot belang. Volgens Ewert kunnen de over-
eenkomsten ook verklaard worden zonder 
uit te gaan van verwantschap. Hij heeft zich 
hierbij laten inspireren door hoe software-
ontwikkelaars te werk gaan.
Wanneer een programmeur een nieuw 
computerprogramma schrijft, maakt hij 

daarbij vaak gebruik van reeds bestaande 
stukjes code (modules). Die modules zijn 
op hun beurt weer opgebouwd uit diepere 
mudules. Het uiteindelijke programma is 
dus afhankelijk van deze modules. Dat heet 
‘modulaire afhankelijkheid’. Verschillende 
programma’s kunnen deels afhankelijk zijn 
van dezelfde modules. Die programma’s 
hebben overeenkomsten, zonder dat ze aan 
elkaar ‘verwant’ zijn. 
Ewert heeft dit gegeven toegepast op 
soorten, waarbij ‘families’ van gelijksoortige 
genen de modules zijn. Uit zijn analyse blijkt 
dat de overeenkomsten tussen soorten 
minstens zo goed verklaard kunnen worden 

door modulaire afhankelijkheid als door 
gemeenschappelijke afstamming.
Deze modulaire afhankelijkheid kun je weer-
geven in een overzicht dat een beetje een 
boomstructuur heeft (zie afbeelding). Maar 
zoals je ziet is het geen ‘afstammingsboom’ 
zoals evolutionisten verwachten; er zitten 
kruisverbanden in.
Dit onderzoek staat nog maar in de kinder-
schoenen, maar is al veelbelovend. Weet 
houdt je op de hoogte!

• WEET MEER :
  www.weet-magazine.nl/genmodules

STAMT ALLES AF VAN ÉÉN VOOROUDER?

Zes dieren (paars) en modules waar ze van afhankelijk zijn (wit). Omdat de 
module ‘snavel’ door meerdere dieren wordt gedeeld, is dit diagram niet 
strikt hiërarchisch (in tegenstelling tot een afstammingsboom).

Gewervelde

GigantoraptorSpechtPapegaaivis Schildpad Wolf

ZoogdierReptielVogel

Snavel Amnionvlies

Kikker

Vis Viervoeter

Eindelijk is er de oplossing voor een van de minst leuke klusjes 
die je maar kunt bedenken: het opruimen van je kamer. Zet 
gewoon een robot aan het werk. Maar eh… je moet nog wel 
geduld hebben, want ze nemen er de tijd voor.

Technologiebeurs CEATEC 2018 had onlangs de primeur. De op-
ruimrobots van Preferred Networks toonden daar wat ze kunnen: 
helemaal zelfstandig je kamer opruimen. 
De Japanse opruimrobots demonstreerden hoe ze door een ruimte 
navigeren waarin verschillende voorwerpen – schoenen, speel-
goed, kunststof voorwerpen – op de vloer liggen. De robots pakken 
de objecten één voor één op. Vakkundig laten ze een stuk plastic 

in een bak vallen en plaatsen ze schoenen netjes op de plek waar 
die horen. De robots ‘weten’ dit doordat hun camera’s samenwer-
ken met zogenaamde ‘deep learning software’. Hiermee kunnen 
de robots objecten identificeren en bepalen wat ze ermee moeten 
doen. De gebruiker kan de robot trainen, zodat die weet waar hij 
elk object moet plaatsen.
Opruimrobots zijn nog niet te koop. Wanneer ze op de markt gaan 
komen, is onbekend. Eerst zullen de bots hun klusjes sneller moe-
ten uitvoeren, want een kamer opruimen duurt nu (afhankelijk van 
de hoeveelheid troep) algauw een paar uur. Maar één ding is zeker: 
de opruimrobot komt eraan!

• WEET MEER :
 www.weet-magazine.nl/ opruimrobot

NOOIT MEER ROMMEL IN HUIS?
OPRUIMROBOT KOMT ERAAN 
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GEOLOGIE
TEKST • MICHAEL OARD

NATUURLIJKE 
BRUGGEN
MAAK KENNIS MET HET RAADSEL VAN 
AMERIKA’S VRIJSTAANDE BOGEN

Het is niet moeilijk te begrijpen waarom de 84 meter hoge Rainbow Bridge door 
de Amerikaanse indianen in dat gebied als een heilige plek wordt gezien.

Boogachtige rotsformaties zijn er in allerlei 
soorten en maten. Om te beginnen zijn er na-
tuurlijke bruggen. Kenmerkend is dat die door-
gaans een waterstroom overspannen, maar die 
kan intussen ook al droog zijn gevallen. Drie 
van de grootste en meest indrukwekkende na-

tuurlijke bruggen ter wereld vind je in Zuidoost-
Utah (VS). Twee daarvan bevinden zich boven 
ravijnen (White Canyon en Armstrong Canyon). 
Die twee zijn duidelijk geërodeerd door water 
dat door de ravijnen stroomde. De derde – en 
de grootste – is Sipapu Natural Bridge (zie hier-
boven): 67 meter hoog en 82 meter breed. 

VRIJSTAANDE ROTSBOGEN
Naast natuurlijke bruggen zijn er ook rotsbo-
gen. Het verschil ertussen is dat je een rotsboog 
niet in verband kunt brengen met een water-
stroom. Ze zijn anders gevormd. Vrijstaande 
rotsbogen tref je aan bij bergkammen. De 
grootste bogen zijn hoog genoeg om de koepel 
van het Capitool (het gebouw in Washing-
ton waar het Amerikaanse congres zetelt) te 
overspannen. Landscape Arch is de op een na 
langste rotsboog ter wereld: 88 meter. Deze ligt 
in Arches National Park, ook in Utah. Daar vind 
je de meeste natuurlijke bogen per vierkante 
kilometer. Er zijn er meer dan 2000 in het park, 
en elke boog is uniek. 

Je zult de indrukwekkende structuren 
vast wel kennen uit cowboyfilms: grote 
natuurlijke bruggen en vrijstaande 
rotsbogen. Hoe zijn ze gevormd? 

Sipapu Natural Bridge.
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waren ingestort als gevolg van verwering, 
voordat het materiaal eromheen was weg-
gesleten.
Seculiere geologen Cruikshank en Aydin 
verklaren het ontstaan van de meeste bogen 
met breuken in het gesteente. Daardoor zou 
erosie op die plekken sneller gaan. Helaas 
heeft niemand een grote vrijstaande boog 

op deze manier zien ontstaan. De bogen 
worden eenvoudigweg verondersteld te zijn 
gevormd door plaatselijk snellere verwering 
aan de voet van een verticale zandsteenplaat 
(‘vin’). Maar dat is pure speculatie, beseffen 
Cruikshank en Aydin zelf ook:
‘Boogvorming kan niet alleen toegeschreven 
worden aan erosieprocessen. Die beperken 
zich immers niet tot de specifieke plekken 

in ‘rotsvinnen’ waar 
bogen ontstaan (zie 
kader rechts). Voor 
de vorming van 
een boog moet er 
een factor zijn die 
lokaal de effecten 
van erosie in een 
vrij klein deel van 
een ‘vin’ vergroot. 
Hoe die erosie zo 
plaatselijk in een 
‘vin’ optreedt om 
een boog te vormen, 
is een raadsel.’
Daar komt nog bij 
dat bogen een vrij 
zeldzaam verschijn-
sel zijn. Als ze 
zouden ontstaan door langzame erosie, dan 
zouden er veel meer van moeten zijn. Cruiks-
hank en Aydin vatten het zo samen: ‘Het is 
niet mogelijk om oorzaken als plaatselijk 
zwakke rotsen, het eroderen van bovenlig-
gende lagen of ontbossing aan te wijzen om 

de aanwezigheid van bogen te verklaren. Die 
factoren zijn in de nabije omgeving ook aan-
wezig, zonder dat daar bogen ontstonden.’

WAARNEMINGEN
Bij alle hypothesen die men bedenkt om 

Lang niet alle bogen zijn zo groot. Sommige 
zijn niet veel meer dan kleine gaatjes in de 
rotsen. Die kom je bijvoorbeeld tegen in 

Bryce Canyon, een ander park in Utah. Daar 
worden ze ‘windows’ (ramen) genoemd. 

KLEINE 
BOGEN
Het is waar-
schijnlijk dat de 
meeste kleine 
natuurlijke brug-
gen en bogen na 
de zondvloed 
door erosie zijn 
ontstaan. Som-
mige daarvan 
liggen in gebie-
den waar ooit 
gletsjers doorheen bewogen. Aangezien 
het onwaarschijnlijk is dat deze breekbare 

bogen grootschalige ijsvorming 
konden doorstaan, moeten ze na de 
ijstijd zijn gevormd, die volgde op de 
zondvloed (ze kunnen dan prima vol-
gens het model zijn ontstaan dat je 
beschreven vindt in het kader rechts 
op deze pagina’s).
Een voorbeeld daarvan vind je in 
Zion National Park. Kolob Arch is 
een grote rotsboog die waarschijn-
lijk gevormd is na de zondvloed. Hij 
ontstond vermoedelijk door erosie 
aan de voet van een klif. Zo kwam 
daar een holte, die vervolgens verder 
erodeerde en steeds groter werd. Na 

verloop van tijd kwam de boog vrij te staan 
van de rotswand. Kolob Arch is met zijn 87 
meter lengte de op twee na grootste ter we-
reld. De afstand tussen het midden van de 
boog en het klif waar hij ooit toe behoorde, 
bedraagt nu 13 meter. In tegenstelling tot 
Delicate Arch (zie foto rechts) is Kolob Arch 
(boven)  dus niet vrijstaand.

EN DE VRIJSTAANDE  
BOGEN DAN?
Het verklaren van de oorsprong van vrij-
staande bogen is problematisch voor de 
reguliere wetenschap, die uitgaat van lange 
tijdsperioden. Als het ontstaan van deze 
bogen werkelijk tienduizenden jaren had 
geduurd, zou je verwachten dat ze allang 

Is een vrijstaande boog als Delicate Arch echt het resultaat 
van 70.000 jaar schaven door wind, regen en vorst?

HOE VORMDEN 
ROTSBOGEN ZICH?
DAT ZOU ZO ZIJN GEGAAN...

De meeste geologen ge-
loven dat er lange tijds-
perioden zijn geweest, 
en dat structuren als 
de bogen langzaam zijn 
gevormd. 
 
Dat zou zo zijn gegaan: 
• Het gesteente wordt 

omhoog geduwd, 
waardoor diepe breu-
ken worden gevormd, 
parallel aan elkaar.

• Vervolgens worden de 
breuken groter door 
verwering en erosie.

• Dat resulteert in 
dunne, verticale wan-
den die ‘vinnen’ (fins) 
worden genoemd.

• Door voortdurende 

erosie worden enkele 
vinnen van onderaf 
doorbroken, zodat er 
een boog ontstaat.

• Na nog weer meer ver-
wering zijn de gaten 
zover vergroot dat de 
boog uiteindelijk on-
der zijn eigen gewicht 
instort. 

Geologen die in een oude 
aarde geloven, schatten 
dat regenwater, vorst 
en wind er 70.000 jaar 
over gedaan hebben 
om de Delicate Arch (zie 
foto boven) te vormen 
in het droge klimaat dat 
in Arches National Park 
heerst.

   
ROTSBOGEN ZIJN 
VRIJ ZELDZAAM; 
OOK DAT HEEFT 

IETS TE ZEGGEN...

De Xianrenbrug is alleen per vlot te bereiken, maar 
dan heb je ook echt een unieke ervaring!

DE ALLERGROOTSTE
XIANRENBRUG OVERSPANT 120 METER

Natuurlijke bruggen kun je overal ter wereld 
vinden. De grootste ligt niet in de VS, maar in 
China. De Xianrenbrug (wat zoiets als ‘elfjes-
brug’ betekent) overspant de 120 meter brede 
Buliurivier. De enige manier om de brug te 
bewonderen is door met een vlot van bamboe 
de rivier af te varen. Tot 2009 was de Xian-
renbrug buiten China echter vrij onbekend. 
Dat veranderde toen een medewerker van de 
Amerikaanse Natural Arch and Bridge Society 
de kalksteenstructuur op Google Earth zag  
(www.weet-magazine.nl/xianren).

   
KLEINE NATUUR
LIJKE BRUGGEN 

VORMDEN ZICH PAS 
NA DE IJSTIJD

PHOTO BY GUNTER WELZ 

Plateau

Vin

Raam

Aardpijlers

Door jaren van erosie ontstond een steeds groter gat 
tussen Kolob Arch en het klif waar deze boog oorspron-
kelijk deel van uitmaakte.

http://www.weet-magazine.nl/xianren
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De Nobelprijs voor Scheikunde ging dit 
jaar naar drie chemici voor de ontwik-
keling van een techniek om nieuwe 
enzymen en medicijnen te produceren. 
Daarbij maakten ze gebruik van wil-
lekeurige veranderingen en selectie. 
Darwinisten roepen verheugd dat deze 
Nobelprijs onderstreept dat de evolutie-
theorie klopt. Maar wie iets kritischer 
kijkt, ziet dat de Nobelprijswinnaars een 
techniek gebruiken die ingenieurs en 
constructeurs allang toepassen om een 
bestaand ontwerp te optimaliseren. 

Het Nobelcomité eert Frances Arnold, 
George Smith en Gregory Winter, omdat zij 
‘de kracht van de evolutie hebben aange-
wend’. Arnold richtte haar onderzoek op 
het enzym subtilisine. Dat wordt gebruikt 
om eiwitvlekken uit wasgoed te verwijde-
ren. Ze wilde het wateroplosbare enzym 
zodanig veranderen dat het ook zijn werk 
zou doen in een organisch oplosmiddel 
(bijvoorbeeld alcohol of aceton). Ze bracht 
allerlei willekeurige veranderingen aan. 
Daarna bouwde ze elke variant in een 
bacterie in en liet ze die bacteriën met 
elkaar concurreren in een organische 
vloeistof. Ze selecteerde de variant die het 
meest effectief was. Na drie rondes van 
mutatie en selectie had ze een gemuteerd 
enzym in handen dat meer dan 250 keer zo 
effectief was als het origineel. Een andere 
winnaar van deze Nobelprijs, Smith, paste 
eenzelfde werkwijze toe op virussen die 
bacteriën infecteren (bacteriofagen). En 
Winter, ten slotte, gebruikte de door Smith 
ontwikkelde techniek voor het maken van 
medicijnen, onder andere tegen kanker. 
De resultaten zijn indrukwekkend: dit is 
een knap staaltje wetenschap.

SOORTEN EVOLUTIE
De media die over het werk van deze 
drie chemici berichtten, hadden het over 
‘het vangen van Darwins evolutie in een 
reageerbuis’. Op z’n best kun je hiervan 
zeggen dat dit slechts gedeeltelijk klopt, 
omdat ‘evolutie’ geen goed gedefinieerd 
wetenschappelijk begrip is. Er zijn twee 
totaal verschillende typen verandering 
die als evolutie worden bestempeld: 

• Sommige veranderingen zijn variaties. 
Dat zijn veranderingen in de parame-
ters of ‘knoppen’ van een systeem. Die 
variaties zorgen er bijvoorbeeld voor 

dat de vorm van vinkensnavels in een 
populatie door de tijd heen kan ver-
anderen. Dat gebeurt door het steeds 
opnieuw combineren van al aanwezige 
erfelijke eigenschappen (genen), die 
in verschillende varianten voorkomen 
binnen een populatie.

• Andere veranderingen zijn innovaties. 
Die kun je zien als het toevoegen van 
nieuwe ‘knoppen’ aan een systeem. 
Dit is het soort evolutie dat darwi-
nisten nodig hebben om bacteriën te 
kunnen veranderen in mensen, en wat 
tot op heden niet is waargenomen.

VARIATIE EN SELECTIE
Constructeurs en ingenieurs maken 
dikwijls gebruik van de techniek van 
‘variatie en selectie’ bij het optimaliseren 
van een systeem met veel instelmoge-
lijkheden. Denk bijvoorbeeld aan het 
optimaliseren van het vermogen van 
een raceautomotor. Bij deze techniek 
wordt willekeurig aan de ‘knoppen’ 
(instelmogelijkheden) gedraaid. Daarna 
wordt met gunstige instellingen verder 
gewerkt en wordt er opnieuw gevarieerd 
en geselecteerd. Dat gebeurt een heel 
aantal ronden, totdat de ideale afstelling 
van een motor is gevonden. Door het 
draaien aan knoppen ontstaan echter 
geen nieuwe knoppen. 

GEEN INNOVATIE
Wat de Nobelprijswinnaars hebben 
gedaan is simpelweg het toepassen 
van deze bekende variatie-en-selectie-
techniek. Ze hebben het blinde toeval 
aan het werk gezet om variaties van een 
gegeven ontwerp te produceren. Vervol-
gens hebben ze doelgericht (!) uit al die 
variaties  een selectie gemaakt. Maar in 
hun reageerbuizen is het toeval niet aan 
het werk geweest om een nieuw ontwerp 
te creëren voor wasmiddelen, bacterio-
fagen, of medicijnen. Er zijn geen nieuwe 
‘knoppen’ ontstaan en er is géén sprake 
van innovatie.

DUIDELIJKHEID NODIG
Dit laat maar weer eens zien hoe belang-
rijk het is om duidelijk te maken over wat 
voor type verandering het gaat bij evo-
lutie: variatie of innovatie. Variatie kan 
tot stand komen door blind toeval. Voor 
innovatie is een Ontwerper nodig. 

TEKST • WIM DE JONG

ZOOM IN 

EVOLUTIE IN EEN 
REAGEERBUIS

WAT HEBBEN DE NOBELPRIJSWINNAARS PRECIES GEDAAN?

rotsbogen te verklaren, wordt een belang-
rijk punt genegeerd. Wetenschap wordt 
gestuurd door waarnemingen. En wat 
wordt gezien, is dat grote vrijstaande bo-
gen en natuurlijke bruggen instorten, maar 
nooit dat ze worden gevormd. Zo zijn sinds 
de jaren veertig van de vorige eeuw delen 

van Landscape Arch ingestort. Een van de 
meest gefotografeerde vrijstaande bogen 
in Arches National Park was Wall Arch 
(foto’s rechts). En die kwam aan zijn eind 
in de nacht van 4 op 5 augustus 2008. In 
totaal zijn er sinds 1970 al meer dan veertig 
natuurlijke bruggen ingestort.

BIJBELS MODEL
Grote vrijstaande bogen en natuurlijke 
bruggen zijn kwetsbare structuren die zich 
onder hedendaagse omstandigheden on-

mogelijk kunnen vormen. 
Zeker als je uitgaat van 
het feit dat er sinds de 
zondvloed slechts zo’n 
4500 jaar is verstreken. 
De beste verklaring is dan 
dat ze door snelle erosie 
werden gevormd, moge-
lijk laat in de afvloeiings-
fase van de zondvloed 
(zie kader hieronder). 
Grote natuurlijke bruggen 
impliceren snelle erosie. 
Het laatste deel van de 
zondvloederosie zorgde 
voor de omstandigheden 
die het ontstaan van deze 
prachtige en raadselach-
tige structuren mogelijk 
maakte.

Dit artikel is een verta-
ling van ‘The Puzzle of 
Large Natural Bridges 
and Freestanding Arches’, 
verschenen in Creation 
Magazine vol. 39, nummer 
2, 2017, pagina 42.

   
SINDS 1970 ZIJN 

ER MEER DAN 40 
NATUURLIJKE 

BRUGGEN 
INGESTORT

HET ONTSTAAN VAN NATUURLIJKE BRUGGEN
EEN CREATIONISTISCHE UITLEG

Geoloog Andrew Snelling van Ans-
wers in Genesis beschrijft hoe hij 
denkt dat natuurlijke bruggen zich 
vormden.

‘De bruggen zijn het overblijfsel van 
uitgestrekte zandsteenlagen die zijn 
afgezet op zoutlagen. Door het gewicht 
van het gesteente ging het zout zich als 

een vloeistof gedragen en werd het om-
hooggedrukt, waardoor het zandsteen 
in banen scheurde die parallel aan el-
kaar liggen (afbeelding 1). Regenwater 
erodeerde het zandsteen en vergrootte 
de scheuren. Zo ontstonden de hoge, 
dunne muren die ‘vinnen’ worden ge-
noemd (afbeelding 2). Daar werden de 
bruggen uit gesleten (afbeelding 3).

Regenwater, chemicaliën en, in min-
dere mate, de wind vraten zich een 
weg door het gesteente. In de meeste 
gevallen stortte de hele muur in, maar 
in sommige gevallen verweerde alleen 
het onderste stuk. Zo krijg je een brug.
Het sijpelende water hoopte zich op bij 
de onderkant van de muren. Hierdoor 
erodeerde de onderkant sneller dan 

de bovenkant. De openingen 
werden vergroot tot gaten, 
en daarna tot bruggen.’

In de nacht van 4 op 5 augustus 2008 
stortte Wall Arch in. 

• WEET MEER :   
www.weet-magazine.nl/
natuurlijkebruggen

VOOR DE INSTORTING...

...EN ERNA.

1 2 3

http://www.weet-magazine.nl/natuurlijkebruggen
http://www.weet-magazine.nl/natuurlijkebruggen
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TEKST • RIEKELT PASTERKAMP
TECHNIEK

Tijden veranderen. Soldaten 
in het veld komen voor 
nieuwe uitdagingen te staan: 
steeds geavanceerdere 
wapens en uitrusting zijn 
nodig. De enige manier om 
de vijand voor te blijven, is 
door zelf ook te innoveren. 
Wat zijn de nieuwste 
ontwikkelingen bij Defensie?

DE NIEUWE  SNUFJES VAN 
ONZE KRIJGSMACHT

SMART VEST
Kogelvrij draagvest, rugzak en radio 
in één.

REALISTISCHE OEFENINGEN 
In een nagebootste operationele praktijk beoordelen de 
mannen van 13 Infanteriebataljon Luchtmobiel ‘Stoot-
troepen’ met enige regelmaat hun nieuwe Smart Vest op 
functionaliteit en veiligheid. Bijvoorbeeld bij het binnen-
gaan van een oefenhuis of op patrouille in het bos. 

RAPTOR
Naast het Smart Vest is er de digitale assistent, de Raptor. Dit 
hulpje presenteert een digitaal beeld van het operatiegebied, 
compleet met alle informatie uit de tactische systemen. De 
Raptor geeft zicht op waar de soldaten in het peloton zich 
precies bevinden, zodat troepen niet per ongeluk hun mak-
kers beschieten. 

COLT C7

BLACK HORNET
De minidrones van de verkennings-
eenheden van de landmacht en het korps 
marniniers lijken wel wat op een uit de 
kluiten gewassen libel. De stille drone 
kan zijn doelwit tot op een paar meter 
naderen. De Black Hornet weegt slechts 
18 gram en heeft een topsnelheid van 18 
kilometer per uur. Deze op afstand be-
stuurbare minihelikopter is uitgerust met 
drie camera’s (naar voren, 45° schuin naar 
onder en recht naar beneden) die zowel 
foto’s als filmbeelden kunnen maken.

IN-EAR 
COMMUNICATIE
Infanteristen staan on-
derling in contact, zodat 
ze weten waar vriend en 
vijand zich bevindt. Het 
biedt tevens gehoorbe-
scherming.

•  Lengte: 100 centimeter
•  Gewicht: 3,92 kilo (met 

granaatwerper bijna 7 kilo)
•  Kaliber: 5.56 millimeter
•  Magazijn: 30 patronen
•  Effectief bereik: 550 meter

EXTRA  
MAGAZIJNEN

SOLDAAT VAN 
DE TOEKOMST

• WEET MEER :  
  www.weet-magazine.nl/smartvest

KOGELWERENDE 
PLATEN

RADIO

http://www.weet-magazine.nl/natuurlijkebruggen
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TEKST • ELS VAN DEN BRINK
MICROBIOLOGIE

In 2007 ontdekte de Japanse profes-
sor Shinya Yamanaka dat hij menselijke 
huidcellen kon herprogrammeren tot 
stamcellen. Die hadden net zo veel 
potentie als embryonale stamcellen, en 
konden zich dus ontwikkelen tot andere 
lichaamscellen (zie kader rechts). Deze 
geprogrammeerde stamcellen heten 
ook wel ‘geïnduceerde pluripotente 

stamcellen’ of iPS-cellen. De ontdekking 
van Yamanaka was een doorbraak in het 
stamcelonderzoek en leverde hem in 2012 
de Nobelprijs voor geneeskunde op. 

HERPROGRAMMERING
Tegenwoordig is het maken van iPS-cellen 
een standaardtechnologie geworden. Om 

bijvoorbeeld een huidcel te herprogram-
meren tot een stamcel heb je maar vier 
genen nodig. Die moet je in het DNA van 
de cel inbrengen. De rest gaat vanzelf. 
Het gaat om genen die coderen voor 
transcriptiefactoren. Dat zijn eiwitten die 
regelen hoe DNA wordt afgelezen. Deze 
vier transcriptiefactoren zijn normaal 
gesproken alleen actief in de vroege ont-
wikkelingsfase van een ongeboren kind. 

Wanneer de cellen zich verder ontwikke-
len en specialiseren, worden de transcrip-
tiefactoren uitgezet. Ze zijn dan nog wel 
aanwezig in elke lichaamscel, maar ze 
zijn niet meer actief. Door het opnieuw 
inbrengen van de vier genen, worden de 
transcriptiefactoren weer aangezet. Wat 
er daarna precies met de cel gebeurt, is 
nog niet helemaal duidelijk. Wel is zeker 
dat een heel netwerk van andere genen 

   
BRENG VIER GENEN 
IN EN DE HUIDCEL 

VERANDERT IN 
EEN STAMCEL

Menselijke embryo’s gebruiken voor 
stamcel onderzoek? Dat is tegenwoordig 
nergens meer voor nodig! Je kunt gewoon 
een paar huid- of bloedcellen in stamcellen 
veranderen. Hoe werkt dat?

VAN HUIDCEL 
TOT STAMCEL
WAT IS ER ALLEMAAL MOGELIJK?

ZAKMESCELLEN
HOE ÉÉN CEL MEERDERE FUNCTIES
KAN GAAN VERVULLEN

Stamcellen zijn voor wetenschappers 
interessant omdat ze zich heel vaak 
kunnen delen. Pluripotente stamcel-
len (‘pluri’ betekent ‘veel’) zijn nóg 
interessanter omdat die in allerlei 
typen lichaamscellen veranderen, 
bijvoorbeeld in hart- of hersencellen. 
Een beetje als een zakmes, dat kun je 
voor verschillende doelen gebruiken. 
Wie onderzoek doet naar bijvoorbeeld 
een hartafwijking kan daarvoor niet 
zomaar een stukje hartweefsel bij een 
patiënt weghalen; dat is gevaarlijk. In 
plaats daarvan kunnen onderzoekers, 
dankzij de nieuwste ontwikkelingen op 
stamcelgebied, hartcellen kweken uit 
ander weefsel van de patiënt. Zo kun-
nen ze direct testen of medicijnen wel 
of niet werken, zonder dat de patiënt 
gevaar loopt.

Stamcel op een bot.
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wordt geactiveerd, waardoor de meeste 
eigenschappen van de oorspronkelijke cel 
volledig verdwijnen en de cel in een stam-
cel verandert.

KRIJG WAT JE WILT
Met het maken van een stamcel ben je nog 
maar op de helft. Uiteindelijk is het de be-

doeling om de stamcel te laten 
uitgroeien tot een lichaamscel. 
Niet zomaar een willekeurige 
lichaamscel: het moet precies 
de cel zijn die je nodig hebt. 
Wetenschappers zijn daar on-
dertussen behoorlijk ver mee. 
„We kunnen tegenwoordig de 
meeste celtypes wel maken, 
dat gebeurt alleen niet altijd 
zo efficiënt. Bij hersencellen 
bijvoorbeeld kan dit soms 
wel maanden duren,” vertelt 
Christian Freund, hoofd van 
de speciale iPS-cel-faciliteit 
van het LUMC in Leiden. Dat 
maakt het tot een tijdrovend onderzoek. 
Om de stamcellen op een bepaalde manier 
te laten ontwikkelen, gebruiken onderzoe-
kers groeifactoren. Voor elke volgende stap 
zijn weer andere stimulerende groeifac-
toren nodig, of juist afremmende stoffen 
(inhibitoren). Door te kijken naar speci-
fieke kenmerken van de cellen kunnen de 
onderzoekers precies zien hoe ver de cellen 
zijn ontwikkeld. „Een probleem is nog wel 
dat de cellen meestal niet echt ‘volwas-
sen’ zijn,” reflecteert Freund, zelfs als je 
lang wacht. „Ook kun je wel concluderen 
dat een stamcel is uitgegroeid tot een 
alvleeskliercel, maar de vraag blijft of de 
cel ook net zo actief is als een volwassen 
alvleeskliercel.” Daarmee bedoelt Freund 
dat hij zich afvraagt of de gekweekte 
alvleeskliercel net zoveel hormonen 
en enzymen produceert als een 
echte cel.

ERFELIJKE ZIEKTES
Onderzoekers gebruikten 
voorheen nogal eens stamcel-
len uit embryo’s, verkregen na 
een IVF-behandeling. Afgezien van 
de terechte ethische bezwaren die 
daaraan kleven, zijn die stamcellen lang zo 
interessant niet. Onderzoekers die bijvoor-
beeld studie doen naar erfelijke ziektes 
gebruiken veel liever iPS-cellen, omdat die 
van de patiënt zelf afkomstig zijn. Freund 
en zijn collega’s van de LUMC-afdeling Ana-
tomie & Embryologie zijn zelf betrokken bij 
onderzoek naar erfelijke hartafwijkingen, 
waaronder een erfelijke hartritmestoornis. 
Vandaar dat zij iPS-cellen van een patiënt 
met die afwijking hebben gemaakt en die 
vervolgens hebben laten uitgroeien tot 
hartcellen. Ze hebben zelfs een ‘micro-
hart’ in elkaar gezet. Dat is een klompje 

cellen waarin ze verschillende soorten hart-
cellen hebben gecombineerd. Ter vergelij-
king namen Freunds collega’s stamcellen 
van dezelfde patiënt, waarin ze de erfelijke 
afwijking repareerden met de zogenaamde 
CRISPR-Cas technologie. CRISPR-Cas is een 
nieuwe technologie waarmee onderzoekers 

heel nauwkeurig DNA kunnen veranderen 
en zo bijvoorbeeld de afwijking in het DNA 

die de hartritmestoornis veroorzaakt 
kunnen corrigeren. Door ook die 

gerepareerde stamcellen te 
laten uitgroeien tot hartcel-
len, kunnen ze hartcellen 
met en zonder afwijking 
vergelijken en zo nauw-
keurig onderzoeken wat er 

precies fout gaat.

TOEKOMSTMUZIEK
Veel stamcelonderzoekers dromen ervan 
om stamcellen ook te kunnen inzetten 
voor stamceltherapie (zie afbeelding 
rechts), waarbij je afwezige of kapotte 
cellen vervangt door (gedifferentieerde) 
stamcellen. Helaas blijkt dat in de praktijk 
nog verre van eenvoudig. „Wij hebben ooit 
geprobeerd om hartcellen in te brengen 
in een muizenhart na een infarct, maar 
deze bleken niet goed te koppelen aan de 
rest van het hart.” De therapie werkte niet, 
maar de muis had er verder geen last van. 
Dat was niet bij alle proefdieren het geval. 
„In experimenten van een andere onder-

zoeksgroep met apen heeft dit zelfs negatief 
uitgepakt,” weet Freund. De apen gingen er 
qua gezondheid op achteruit.
Toch zijn ondertussen al wel de eerste testen 
bij mensen gaande, onder andere in Japan. 
Het gaat om een vorm van stamceltherapie 

bij patiënten met ouderdomsblindheid. 
Freund: „Dit onderzoek moet vooral duidelijk 
maken of zo’n therapie überhaupt mogelijk 
en veilig is. Je hebt altijd het risico dat er 
nog een ongedifferentieerde stamcel tussen 
zit die kan uitgroeien tot een tumor. Daarbij 
heeft het oog als voordeel dat je direct van 
buitenaf kunt zien of het goed gaat.” In janu-
ari 2018 maakten de Japanse artsen bekend 
dat een van de patiënten juist last kreeg 
van ernstige bijwerkingen, maar de oorzaak 
daarvan is onduidelijk. Er valt dus nog veel 
te onderzoeken. Toch is de verwachting 
dat er in de toekomst steeds meer gebruik 
zal worden gemaakt van opgekweekte 
iPS-cellen. De voordelen zijn zodanig dat er 
voldoende muziek in zit.

Als je huidcellen kunt herprogram-
meren tot stamcellen en ze daarna 
kunt laten uitgroeien tot alle moge-
lijke lichaamscellen, kun je er dan 
ook een eicel of zaadcel van maken? 
En die laten uitgroeien tot een kind, 
net zoals bij andere vruchtbaar-
heidsbehandelingen als IVF? 

Het klinkt misschien als science-
fiction: het laten uitgroeien van 
menselijke stamcellen tot geslachts-
cellen, ook wel in vitro gametogenese 
(IVG) genoemd. Op dit moment is dat 
nog niet mogelijk, maar onderzoekers 
werken daar wel naartoe. Japanse on-
derzoekers publiceerden in september 
in het blad Science dat ze menselijke 
stamcellen al kunnen laten uitgroeien 
tot een voorstadium van eicellen. Het 
zijn dus nog geen echte eicellen, maar 
onderzoekers verwachten dat dat niet 
lang meer zal duren. Dat betekent niet 
dat er binnenkort al een kind geboren 

zal worden via IVG, met name omdat 
er nog heel weinig bekend is over de 
veiligheid van de techniek. Deson-
danks vroeg het Centrum voor Ethiek 
en Gezondheid vorig jaar juli al wel 
aandacht voor deze ontwikkeling, met 
de oproep om hierover de discussie 
aan te gaan.  

Hartcellen gevormd uit iPS-cellen.
Het eiwit alfa-actine (rood) toont dat dit 
hartspiercellen zijn. Blauw: celkernen. 
Groen: transcriptiefactoren.

Zo werkt iPS-stamceltherapie: huidcellen van de patiënt worden geherprogrammeerd tot 
iPS-cellen. Die laat je uitgroeien tot het gewenste celtype. Dan plaats je ze terug in de patiënt.

MEDICIJNEN 
OP MAAT
IPS-cellen bieden een snelle manier om 
nieuwe medicijnen voor algemeen ge-
bruik te testen in het lab. Een mooi voor-
beeld daarvan is de ontwikkeling van 
een nieuw medicijn tegen een erfelijke 
vorm van de ziekte ALS. Bij deze ziekte 
sterven zenuwcellen af, die normaal 
gesproken spieren aansturen. 

Wetenschappers hebben pluripotente 
stamcellen van een patiënt uit laten groei-
en tot zulke ‘zieke’ zenuwcellen. Tot hun 
verrassing zagen ze dat deze cellen heel 
goed bleken te herstellen met een genees-
middel dat oorspronkelijk was ontwikkeld 
tegen epilepsie. Omdat dit een bestaand 
geneesmiddel was, kon men al heel snel 
starten met de eerste tests bij personen.
In theorie is het daarmee ook mogelijk om 
voorafgaand aan een behandeling op je 
eigen stamcellen te testen welke behan-
deling voor jou het beste werkt. Maar 
daar lijken iPS-cellen (nog) niet de ideale 
oplossing voor, denkt Freund. „Het maken 
van stamcellen is nu nog relatief duur. 
Bovendien duurt het een paar maanden, 
terwijl een patiënt niet altijd zo lang kan 
wachten.”

VAN HUIDCEL TOT BABY
BINNENKORT MOGELIJK, MAAR WIL JE DAT WEL? 

   
CHRISTIAN FREUND: 

„WE KUNNEN DE 
MEESTE CELTYPEN 

WEL MAKEN”

   
OPGEKWEEKTE 

HUIDCELLEN: DAAR 
ZIT MUZIEK IN!

Christian 
Freund

Huidcellen

Zenuwcellen Spiercellen Organen Bloedcellen Botcellen

iPS-celPatiënt
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KEIZER 
AUGUSTUS

Als je de woorden ‘keizer Augus-
tus’ leest, zou je denken dat ‘kei-
zer’ de titel is en ‘Augustus’ de 
persoonsnaam. Grappig genoeg 
is het juist precies andersom.
De persoon in kwestie heette 
oorspronkelijk Gaius Octavius 
Thurinus. Het woord ‘augustus’ 
is een van de titels die Octavius 
tijdens zijn leven verwierf. Het 
betekent ‘verheven’ en had aan-
vankelijk vooral een religieuze 
duiding. Deze term werd ook 
door latere Romeinse keizers als 
titel gedragen, maar in de loop 
der tijd is men de titel vooral 
gaan associëren met Gaius 
Octavius, waardoor veel mensen 
denken dat het zijn persoons-
naam was.

Omdat Octavius werd ge-
adopteerd door de beroemde 
veldheer Gaius Julius Caesar, 
mocht hij vanaf dat moment de 
achternaam ‘Caesar’ dragen. In 
latere tijden kreeg deze naam 
ook de functie van een titel. 
Het Nederlandse woord ‘keizer’ 
is hiervan afgeleid. Aangezien 
‘Caesar’ echt zijn naam was, 
is het dus niet onjuist om naar 
Octavius te verwijzen als ‘keizer 
(Caesar) Augustus’.
Het klopt dat het Romeinse Rijk 
tijdens het bewind van keizer 
Augustus formeel gezien nog een 
republiek was, geen keizerrijk. 
Maar feitelijk had Augustus prak-
tisch dezelfde bevoegdheden en 
macht als de latere keizers.

In Lukas 2:1 staat dat er een gebod uitging van 
keizer Augustus. Maar ik heb met geschiedenis 
geleerd dat Augustus nooit keizer geweest is. 
Klopt dat?

JOEL VAN DER HOEVEN

Het idee dat bepaalde soorten (half)edelstenen 
je gezond kunnen maken of beter laten voelen, 
heeft een occulte basis. Natuurkundig gezien is het 
onzin dat dit soort halfedelstenen je beschermen 
tegen straling. Deze stenen op zich zijn niet occult, 
maar het gebruik ervan kan wat in de geestelijke 
wereld teweegbrengen. Feitelijk zoek je (een beetje 
hard gesteld) naar geestelijke genezing buiten God 
om. Dit soort stenen zijn erg mooi, en wijzen juist 
op Gods creativiteit als Schepper, maar om ze te 
gebruiken als geneesmiddel raden wij onze lezers 
ten zeerste af.

EDELSTEEN 
TEGEN 
STRALING?

Mijn psycholoog raadde me aan een 
toermalijn (zwarte steen) te dragen. 
Deze kan je beschermen tegen stra-
ling. Wat is hiervan waar? En mag je 
als christen gebruik maken van deze 
steen?

M. A. VAN DEN BERG

VRAAG & WEET

Stond de aarde voor de zond-
vloed recht? En is de aarde 
daarna scheefgezakt, het water 
naar de noordpool gestroomd en 
toen bevroren?

PIETER ROOS

Er zijn inderdaad theorieën die stellen dat 
de draaias van de aarde tijdens de zond-
vloed is ‘gekanteld’. Dit is echter geen gang-
bare opvatting onder zondvloedgeologen.
In elk geval heeft zo’n kanteling (als die al 
plaatsgevonden heeft) weinig te maken 
met het ontstaan van de ijskappen op de 
polen. Die zijn ontstaan doordat het daar 

het hele jaar door onder het vriespunt is. 
Water bevriest en valt neer als sneeuw, dat 
in de ijskappen is opgeslagen. Dat staat los 
van de stand van 
de aardas.

HOE ONTSTOND POOLIJS?

 • WEET MEER : 
  www.weet-magazine.nl/grijs

Een eerste goede stap in de strijd tegen de verkleuring van je haar 
is het vermijden van psychologische stress, alcoholconsumptie 
en roken. Studies hebben aangetoond dat die drie zaken het 
vergrijzen kunnen versnellen. Die verhogen de concentratie vrije 
radicalen in je lichaam (oxidanten). Een teveel aan vrije radicalen 
wordt ‘oxidatieve stress’ genoemd.
Andersom lijkt het erop dat stoffen die oxidatieve stress bestrij-
den (antioxidanten, die ondermeer in rood fruit zitten) het grijs 

worden kunnen vertragen, al is dit nog niet in veel onder-
zoeken aangetoond. 

Interessant genoeg is een veelbelovende kandidaat voor 
het vertragen van vergrijzing lokaal aangebrachte melato-

nine (bijvoorbeeld in de vorm van een crème). Melatonine is 
een natuurlijke stof die je lichaam aanmaakt. Het helpt bij het in 
slaap vallen. Maar melatonine is ook een goede antioxidant en 
heeft een anti-verouderende werking, waarschijnlijk ook voor 
je haar. Gebruik melatonine echter niet zonder dit eerst met je 
huisarts te hebben overlegd.

HOE VOORKOM JE GRIJS HAAR?

Alle landplanten ‘zweten’ of transpireren. Dat 
is noodzakelijk voor de fotosynthese. Het zorgt 
ervoor dat de bladeren koel blijven en houdt de 
opwaartse waterstroom, via de wortels en de stam 
naar de bladeren, op gang. Maar dat resulteert over 
het algemeen niet in druppeltjes, aangezien het 
getranspireerde water meteen verdampt. Wat jullie 
waarschijnlijk hebben geobserveerd is het werk van 
insecten, waaronder de larve van de schuimcicade. 
De larven zuigen water uit de boom en scheiden 
een groot deel daarvan af. Dit kan als druppels naar 
beneden vallen.
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Was er voor de zondeval al sprake van tijd? Of 
is de tijd juist gekomen als een gevolg van de 
zonde? Kan het niet zo zijn dat alles in tijdloos-
heid is geschapen, zodat ook elke berekening 
over ouderdom van de aarde voor de zondeval 
zinloos is?

H. GELLING

De wereld verandert voortdu-
rend: de aarde draait om haar 
as en om de zon, rivieren stro-
men, planten groeien, vruch-
ten rijpen. Zelfs iets levenloos, 
zoals een steen, is op (sub)ato-
mair niveau een werveling van 
activiteit: trillende atomen, 
draaiende elektronen, enzo-
voort. Al die veranderingen zijn 
opeenvolgingen van gebeur-
tenissen: tijd. Je kunt geen 
veranderingen hebben, zonder 
dat er tijd verstrijkt. Anders 
gezegd: de geschapen wereld 
is niet los te zien van tijd. Toen 
God de wereld schiep, schiep 
Hij ook de tijd (‘in den beginne’ 
is een tijdsaanduiding). Hij 
schiep geen onveranderlijke 

wereld. Hij schiep ook dagen 
en nachten. En hij schiep 
Adam en Eva, die door de Hof 
van Eden konden wandelen en 
vruchten konden plukken. Er 
was al verandering, en dus tijd 
voor de zondeval.
De miljoenen jaren waar date-
ringsmethodes op uitkomen, 
kunnen dan ook niet wegge-
moffeld worden in een ‘tijdloze 
situatie’ voor de zondeval. Die 
methodes meten immers ver-
anderingen (zoals radioactief 
verval), en daarmee tijd. De 
wetenschappelijke discus-
sie over de betrouwbaarheid 
van deze methodes blijft dus 
zinvol.

WAS ER TIJD VOOR 
DE ZONDEVAL?

Zijn er bepaalde stoffen die ervoor zorgen dat je minder snel 
grijze haren krijgt, of die de vorming van grijs haar voorkomen?

MARIJKE DEN HERDER

In de zomer zaten we geregeld bij het 
water. Dan zochten we meestal een 
plekje bij of onder de bomen (een wil-
gensoort). We merkten dat de bomen 
water of iets dergelijks afscheidden. 
Iemand zei dat ze zweetten. Klopt dat? 
Nadruppen van een regenbui is het in elk 
geval zeker niet geweest.

FAMILIE KLEIN HESSELINK

ZWETENDE 
WILGEN
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